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হবজর অর্থ লজহাবদ খরচ করবল লক দায়্মুক্ত হওয়্া 
যাবে? 

প্রশ্নঃ 
কাবরা উপর হজ ফরয হবয়্বে। আর েতথমাবন লজহাদও সোর উপর 
ফরয। এখন সস লক ফরয হজ আদায়্ করবে? না, হবজর টাকাটা 
লজহাবদর পবর্ খরচ করবে? লজহাবদর পবর্ খরচ করার দ্বারা লক হবজর 
লযম্মাদারী আদায়্ হবে?  

প্রশ্নকারী- নুবর আলম সচৌধুরী  
 
উত্তরঃ 

হজ ও লজহাদ দ’ুলট স্বতন্ত্র ও লভন্ন লভন্ন ইোদত। একলটর দ্বারা 
আবরকলট আদায়্ হবে না, সযমন সালাবতর দ্বারা সাওম আদায়্ হয়্ না। 
কাবজই যার উপর হজ ফরয হবয়্বে, লযম্মা মকু্ত হবত হবল তাবক হজই 
আদায়্ করবত হবে, লজহাবদর পবর্ খরবচর দ্বারা হবজর লযম্মা আদায়্ 
হবে না। একজন মুসললবমর জনয সে ফরয পালন করা অপলরহাযথ, 
যতক্ষণ না দুলট ফরয এমনভাবে সাাংঘলষথক হয়্ সয, একলট পালন করবত 
সগবল অপরলট সম্ভেপর নয়্। এমন পলরলিলত সৃলি হবল, সযলট লপলেবয়্ 
লদবয়্ পবর আদায়্ করা সম্ভেপর,সসলট পবর আদায়্ করবত হবে। আর 
সযলট সপোবনার সুবযাগ সনই,সসলট আবগ আদায়্ করবত হবে। েতথমাবন 
লজহাদ যলদও ফরবয আইন, তবে সকবলর জনয তা হবজর সবে 
সাাংঘলষথক নয়্, েরাং হজ ও লজহাদ উভয়্লটই পালন করা সম্ভেপর। 
সুতরাাং এ অেিায়্ সামর্থযোনরা হজও আদায়্ করবেন, আোর সামর্থয 
অনুযায়্ী লজহাবদর পবর্ও খরচ করবেন।  
হাাঁ সকার্াও যলদ জরুলর লভলত্তবত লজহাবদর সকাবনা কাবজ সুলনলদথি 
সকাবনা মজুালহবদর প্রবয়্াজন সদখা সদয়্ এোং আমীবরর পক্ষ সর্বক 
অলেলবে তার সসখাবন যকু্ত হওয়্ার লনবদথশ হয়্, তাহবল লতলন আবগ 
আমীবরর লনবদথশ অনুযায়্ী লজহাবদর কাজ আঞ্জাম লদবেন, হজ পবর 

ফাতওয়্া নাোর:277                    প্রকাশকালঃ31-08-২0২১ ইাং 
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আদায়্ করবেন। একইভাবে সকাবনা ভূখবের অেিা যলদ এতই নাজুক 
হয়্ সয, শত্রু আক্রমণ কবর েবসবে এোং এই মুহূবতথ হজ িলগত সরবখ 
লজহাবদ শরীক হওয়্া েযতীত শত্রু প্রলতহত করা সম্ভেপর নয়্ ো তাবত 
মুসললমবদর অপূরণীয়্ ক্ষলত হবয়্ যাবে; তাহবলও সসখানকার সলাবকরা 
হজ লপলেবয়্ লদবয়্ লজহাবদ শরীক হবয়্ যাবে, অর্থ েযয়্ করার প্রবয়্াজন  
পড়বল েযয়্ কবর সফলবে। পরেতথীবত সামর্থয হবল হজ আদায়্ করবে। 
উবেখয, ফরয হজ আদায়্ করার পর নফল হজ অবপক্ষা লজহাবদ খরচ 
করা উত্তম। আর যলদ েতথমান সমবয়্র মবতা লজহাদ ফরয হয়্ এোং কাবরা 
সম্পদ লজহাবদর জনয অপলরহাযথ হয়্, তখন লজহাবদর পবর্  খরচ করাই 
জরুলর।  

َثِنى ىَعْنىىَحدَّ ىَسالَّمٍّ ىْبُن ىُمَعاِويَُة ثَ َنا ىَحدَّ ىتَ ْوبََة ىأَبُو ثَ َنا ىاْْلُْلَواِِنُّىَحدَّ ىَعِلى ٍّ ىْبُن َحَسُن
ىقَاَلىُكْنُتىِعْنَدى َثِنىالن ُّْعَماُنىْبُنىَبِشريٍّ ىقَاَلىَحدَّ َعىَأََبىَسالَّمٍّ ىأَنَُّهىَسَِ َزْيِدىْبِنىَسالَّمٍّ

ََبِىَرُسوِلىاَّللَِّى فَ َقاَلىَرُجٌلىَماىأََُبِِلىَأْنىاَلىَأْعَمَلىَعَمالًىى-يهىوسلمهللاىعلىلىص-ِمن ْ
بَ ْعَدىاإِلْساَلِمىِإالَّىَأْنىُأْسِقَىىاْْلَاجَّ.ىَوَقاَلىآَخُرىَماىأََُبِِلىَأْنىاَلىَأْعَمَلىَعَماًلىبَ ْعَدى

ىا ىاْْلَرَاَم.ىَوقَاَلىآَخُر ىاْلَمْسِجَد ىَأْعُمَر ىِإالَّىَأْن ىأَْفَضُلىىْلَِْهادُىاإِلْساَلِم ِِفىَسِبيِلىاَّللَِّ
ى ىَرُسوِلىاَّللَِّ ََبِ ىِمن ْ ىِعْنَد ىَأْصَواَتُكْم ىتَ ْرفَ ُعوا ىاَل ىَوَقاَل ىُعَمُر ىقُ ْلُتْم.ىفَ َزَجَرُهْم صلىى-ِمَّا

ُتُهىى-هللاىعليهىوسلم َوُهَوىيَ ْوُمىاْْلُُمَعِةىَوَلِكْنىِإَذاىَصلَّْيُتىاْْلُُمَعَةىَدَخْلُتىفَاْستَ ْفتَ ي ْ
ىَوِعَماَرَةىاْلَمْسِجِدىاخْىىِفيَما ى)َأَجَعْلُتْمىِسَقايََةىاْْلَاجِ  ىَوَجلَّ تَ َلْفُتْمىِفيِه.ىفَأَنْ َزَلىاَّللَُّىَعزَّ

ى ىآِخرَِها. ىِإَِل ىاآليََة ىاآلِخِر( ىَواْلي َْوِم ىَِبَّللَِّ ىآَمَن ىَكَمْن ىمسلمى-اْْلَرَاِم صحيح
ى) ى6للنيسابوري ى36/ ىالرقم: ىبريوى4979(، ىاْليل ىدار ىاألىت، ىدار فا ى+

ىاْلديدةى ىبريوت
“নুমান লেন োশীর রালদয়্াোহু আনহু সর্বক েলণথত; লতলন েবলন, 
একোর আলম রাসূলুোহ সাোোহু আলাইলহ ওয়্াসাোবমর লমোবরর 
লনকট লেলাম। তখন এক েযলক্ত েবল উঠল, ইসলাম গ্রহবণর পর 
হাজীবদর পালন পান করাবনা োড়া অনয সকাবনা (উবেখবযাগয) আমল 
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যলদ আলম করবত নাও পালর, তাবত আমার সকাবনা মার্ােযর্া সনই। 
আবরকজন েবল উঠল, মুসললম হওয়্ার পর 'মসলজবদ হারাম' আোদ 
করা োড়া (উবেখবযাগয) অনয সকাবনা আমল যলদ আলম নাও করবত 
পালর, তাবত আমার সকাবনা পবরায়্া সনই। অনয একজন েবল উঠল, 
সতামরা সযসে আমবলর কর্া েলে, আোহর রাস্তায়্ লজহাদ করা 
সসগুবলার সচবয়্ উত্তম। তখন উমর রালদয়্াোহু আনহু তাবদরবক ধমক 
লদবয়্ েলবলন, সতামরা রাসূবলর লমোবরর কাবে উাঁচ ু আওয়্াবজ কর্া 
েবলা না। লদনলট লেল জুমআর লদন। অেশয জমুআর সালাত পড়া হবয়্ 
সগবল সতামরা সয লেষবয়্ কর্া েলে, সস েযাপাবর রাসূল সাোোহু 
আলাইলহ ওয়্াসাোমবক লজজ্ঞাসা করে। এ সপ্রলক্ষবত আোহ তায়্ালা এ 
আয়্াতলট নালযল করবলন- 

ْْأََجَعلُْتْمْ ِ ْبِاّلَلَ ْآَمَن َْكَمْن ْالَْحَراِم ْالَْمْسِجِد َْوِعَماَرةَ ْالَْحاَجِ ِسَقاَيَة
ُْ َْواّلَلَ ِ ْاّلَلَ ِْعْنَد َْيْسَتُووَن ََْل ِ ْاّلَلَ َْسِبيِل ِِْف َْوَجاَهَد ْاْْلِخِر ََْلَْوالَْيْوِم

الِِمَيْ ْ.َيْهِديْالَْقْوَمْالَظَ
“সতামরা লক হাজীবদরবক পালন পান করাবনা ও মসলজদলু হারাম 
আোদ করার কাজবক সসই েযলক্তর (কাযথােলীর) সমান মবন কবরা, সয 
আোহ ও পরকাবল ঈমান এবনবে এোং আোহর পবর্ লজহাদ কবরবে? 
আোহর কাবে তারা সমতুলয হবত পাবর না। আোহ জাললম সম্প্রদায়্বক 

লক্ষযিবল সপৌাঁোন না।” (সূরা তাওো,আয়্াত-১৯) –সহীহ মুসললম 
৪৯৭৯ 

أحمد بن يونس وموسى بن إسماعيل قاال حدثنا إبراهيم  حدثنا

بن سعد قال حدثنا ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي 

هريرة : أن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم سئل أي العمل 

يمان باهلل ورسوله ( . قيل ثم ماذا ؟ قال ) أفضل ؟ فقال ) إ

-) حج مبرور (.  الالجهاد في سبيل هللا ( . قيل ثم ماذا ؟ ق

، ط. دار ابن كثير ، 26(، الرقم: 18/ 1صحيح البخاري )
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ى ىالرقم:ى62/ى1بريوت؛ىصحيحىمسلمىللنيسابوريى)ى–اليمامة ىدارى258(، ،
 هذاىلفظىالبخارياْليلىبريوتى+ىدارىاألفا ىاْلديدةى ىبريوت؛ىوى

“আেু হুরাইরা রালদয়্াোহু আনহু হবত েলণথত, রাসূলুোহ সাোোহু 
আলাইলহ ওয়্াসাোমবক লজজ্ঞাসা করা হবলা, সেথবেষ্ঠ আমল সকানলট? 
লতলন উত্তর লদবলন, আোহ ও তাাঁর রাসূবলর প্রলত ঈমান আনা। 
লজজ্ঞাসা করা হবলা, এরপর সেষ্ঠ আমল সকানলট? লতলন েলবলন, 
আোহর রাস্তায়্ লজহাদ করা। প্রশ্ন করা হবলা, তারপর সকান আমললট 

সেষ্ঠ? লতলন েলবলন, মাকেুল হজ।” –সহীহ মুসললম ২৫8 

وهللا تعاىل أعلم ابلصواب فقط،  
আেু মুহাম্মাদ আব্দেুাহ আলমাহলদ (উলফয়্া আনহু) 

২8-১১-১৪৪৩ লহ. 
২৯-0৬-২0২২ ঈ. 


